
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
ปีที่ 14 ฉบบัที่ 93 เดือน ตุลาคม 2560

งานกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ปีบัญชี 2560
วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอ�า 

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
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	 สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทั้งหลาย	แป๊บ	ๆ	ก็หมดปีบัญชี	2560	แล้วนะคะ	
คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	44	ก็หมดภารกิจเช่นกัน	อย่างไรก็ตามในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการชุดนี้ได้ฝากผลงานไว้มากมาย	เช่น	
	 1.	การพัฒนาคุณภาพองค์กร	ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ	มาตรฐาน
	 	 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	
	 2.	ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2015	
	 3.	ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ	BBB+	จาก	TRIS	RATING
	 4.	การมอบสวัสดิการแก่สมาชิก	เช่น	อบรมให้ความรู้	จัดทัศนศึกษา	และสหกรณ์สัญจร	
	 	 และมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
	 5.	โครงการเงินออมระยะสั้น	ระยะยาว
	 6.	เพิ่มช่องทางการสื่อสาร	 โดยจัดท�าข่าวสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์รายเดือน,	 Line	 Group,	 และอื่น	 ๆ	 
	 	 อีกมากมาย
	 ท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่คอยติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์	 สหกรณ์อย่างใกล้ชิด	 และให้ข้อคิดเห็น 
ที่ดีเสมอมา	และขอสัญญาว่าคณะกรรมการทุก	ๆ	ปีบัญชีจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดไป

นางสาวดุษฎี  ดวงมณี
ประธานคณะกรรมการศึกษาอบรม

และการประชาสัมพันธ์

  บรรณาธิการแถลง

 ที่ 89/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออม
ทรพัย์ยัง่ยืน 39 (16) เปิดรับเงนิฝากวนัท่ี 1 – 25 ธนัวาคม 2560 สิน้สดุโครงการวนัท่ี 31 มนีาคม 
2561 ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.85 ต่อปี หากผิดเงื่อนไขตามที่ประกาศจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ 
เงินฝากออมทรัพย์
 ที่ 4/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การรับฝากเงินโครงการเงินฝาก 
ออมทรัพย์ยั่งยืน 40 (13) เปิดรับเงินฝากวันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดโครงการ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 ต่อปี หากผิดเงื่อนไขตามที่ประกาศ 
จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 20152
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ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินสด 	640,518.20	 เงินรับฝากสมาชิก 	7,962,980,206.40	

เงินฝากธนาคาร 	319,953,273.13	 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 	3,127,500,000.00	

เงินให้สมาชิกกู้ 	1,935,381,055.86	 ทุนเรือนหุ้น 	2,620,591,005.72	

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,821,046,275.00	 ทุนส�ารอง 	3,100,965,530.00	

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 	6,175,974,900.00	 ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 	769,934,091.67	

	ลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 	18,542,235.43	 หนี้สินอื่น 	207,201,974.96	

ที่ดินอาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 	14,040,655.37	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	273,152,015.19	

สินทรัพย์อื่น 	92,132,169.06	 ก�าไรสุทธิ 	315,386,258.11	

รวมสินทรัพย์  18,377,711,082.05 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  18,377,711,082.05 
จำานวนสมาชิกสามัญ 7,783 ราย จำานวนสมาชิกสมทบ 341 ราย ณ 30 กันยายน 2560

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ/ปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.50

เงินกู้สามัญ
		-		บุคคลค�้าประกัน
		-		โครงการประกันภัยผู้ค�้าประกัน
		-		เพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ

6.50
6.25
6.50

เงินกู้พิเศษ
		-		อสังหาริมทรัพย์ค�้าประกัน
		-		ทุนเรือนหุ้นค�้าประกนั
		-		เงินฝากค�้าประกัน

6.25
6.25
6.25

เงินกู้พิเศษบ้านหลังแรก 6.10

เงินกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 2.00

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.00

หน่วย:บาท หน่วย:บาท

สวัสดิการสมาชิก ประจ�าเดือนกันยายน 2560

รายการ จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (บาท)

สมาชิกถึงแก่กรรม 2 35,000.00

บิดาถึงแก่กรรม 7 62,500.00

มารดาถึงแก่กรรม 7 55,000.00

สามีถึงแก่กรรม 2 20,000.00

ภรรยาถึงแก่กรรม 1 10,000.00

บุตรถึงแก่กรรม 3 27,500.00

ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ/ปี

เงินฝากออมทรัพย์	(01) 1.00

เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม	(06) 2.00

เงินฝากเพื่อฉลอง	42	ปี	รุ่น	5	(36) 3.20

เงินฝากเพื่อฉลอง	42-ปี	รุ่น	5	(40) 3.20

เงินฝากเพื่อฉลอง	42	ปี	รุ่น	6	(41) 3.10

เงินฝากเพื่อฉลอง	42	ปี	รุ่น	4.1	(44)
			-	ตั้งแต่	100,000.00	-	5,000,00.00	บาท 3.25

เงินฝากเพื่อฉลอง	42	ปี	รุ่น	4.2	(45)
			-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท 3.30

เงินฝากเพื่อฉลอง	42	ปี	รุ่น	4.3	(46)
			-	ตั้งแต่	10,000,001.00		บาท	ขึ้นไป 3.35

เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	9-1	(11)	มาจาก	2
			-	ตั้งแต่	100,000.00	-	5,000,000.00	บาท 3.25

เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	9-2	(24)
			-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท 3.30

เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	9-3	(25)
			-	ตั้งแต่	10,000,001.00		บาท	ขึ้นไป 3.35

เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	7-1	(18) 3.70

เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	7-2	(08)
			-	ตั้งแต่	10,000,001.00		บาท	ขึ้นไป 3.75

เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	8	(19)	มาจาก	5 3.25

เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	10	(17)	มาจาก	6 3.20

เงินฝากออมทรัพย์ยังยืน	39	(16) 2.85

เงินฝากออมทรัพย์ยังยืน	38	(13) 2.90

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาฯ	(04) 3.00

เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต	2	(09) 3.75

เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	(20)
			-	ตั้งแต่	100,000.00	-	5,000,000.00	บาท 3.30

เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	(26)
			-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท 3.35

เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	(27)
			-	ตั้งแต่	10,000,001.00	บาท	ขึ้นไป 3.40

เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	โครงการ	2	(30) 3.90

เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	โครงการ	3	(31) 3.90

เงินฝากออมทรัพย์หรรษา	4	ปี	(21) 4.15

ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ/ปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		(05)
			-	ตั้งแต่	1,000.00	-	1,000,000.00		บาท
			-	ตั้งแต่	1,000,001.00	-	5,000,000.00	บาท
			-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท
			-	ตั้งแต่	10,000,001.00	-	20,000,000.00	บาท
			-	ตั้งแต่	20,000,001.00	บาท	ขึ้นไป

1.75
2.00
2.25
2.50
2.60

เงินฝากประจ�า	3	เดือน 1.50

เงินฝากประจ�า	12	เดือน 2.50

เงินฝากประจ�า	24	เดือน 2.50

เงินฝากประจ�า	36	เดือน 2.50

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 4.50

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 3
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เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลทุกท่าน
	 จดหมายข่าวสหกรณ์ฉบับน้ีเป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 44 
ซึ่งในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ท�ากิจกรรมต่างๆให้กับสมาชิก	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ ์
ซึ่งคณะกรรมการได้ช้ีแจงและสรุปผลงานประจ�าปีบัญชี	 2560	 ในที่ประชุมใหญ่	 เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน 
2560	 ที่ผ่านมาแล้ว	 โดยในปีที่ผ่านมา	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2560	 มีสมาชิก	 รวมทั้งส้ิน	 8,124	 ราย 
มีสินทรัพย์รวม	18,377	ล้านบาท	ก�าไร	315	ล้านบาท	ปีก่อน	333	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	18	ล้านบาท	
สาเหตุเกดิจากสถานการณ์การเงินในประเทศ	โดยทีป่ระชมุใหญ่ได้อนมุตัเิงินปันผลของปีนีอ้ยูท่ี่ร้อยละ	4.75	
และเงินเฉลี่ยคืน	ร้อยละ	22

ความเคลื่อนไหวในขบวนการสหกรณ์
	 เมื่อวันท่ี	 27	 กันยายน	 2560	 ผู้จัดการได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการสัมมนา	 เรื่อง	 “ผลกระทบ 
ของเกณฑ์การก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ.และสหกรณ์สมาชิก”	 ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	ณ	 โรงแรมริชมอนด์	 นนทบุรี	 จึงขออนุญาตน�าสาระส�าคัญที่ได้จาก 
การไปเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกได้รับทราบค่ะ
	 ในการสมัมนาครัง้นี	้นายพเิชษฐ์		วริยิะพาหะ	รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์	(ได้รบัโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้เป็นอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2560)	ได้มาเป็นประธานในพธิเีปิดการสมัมนา			
และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์	สรุปแนวทางที่จะด�าเนินการ	คือ	
	 1.	 การจัดท�าเกณฑ์การก�ากับดูแลสหกรณ์	 หาจุดร่วมที่เหมาะสมของทั้งสามฝ่าย	 ระหว่าง
กระทรวงการคลงั	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และกรมส่งเสรมิสหกรณ์	โดยจะรบัฟังความคิดเหน็ของบคุลากร

  สารจากประธานกรรมการ

	 เพือ่ให้สมาชกิได้มคีวามมัน่ใจในการลงทนุกบัสหกรณ์	สหกรณ์จึงได้เชญิ	บรษิทั	ทรสิเรทต้ิง	จ�ากดั	ซึง่เป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ท�าหน้าที่ให้บริการวิเคราะห์และประเมิน 
สถานะความน่าเชื่อถือ	 โดยผลการจัดอันดับของสหกรณ์	 อยู่ที่ระดับ	 BBB+	 ด้วยแนวโน้ม	 Stable	 หรือ	 คงที่	 โดยอันดับเครดิตยังสะท้อน 
ถึงคุณภาพที่ดีของเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก	 ตลอดจนความต่อเน่ืองและความสามารถของคณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการในการสร้าง 
ผลประกอบการทางการเงินที่น่าพอใจ	 สหกรณ์ยังได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	 ISO	 9001:2015	 จากความมุ่งมั่นร่วมมือ 
ร่วมใจของเจ้าหน้าท่ีและกรรมการสหกรณ์	 ท่ีจะให้สหกรณ์ที่มีระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ 
นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้ผ่านเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน	 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 โดยผ่านเกณฑ์
ประเมนิ	3	ด้าน	ได้แก่	1.	เกณฑ์การประเมนิตามหลกัธรรมาภบิาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์	2.	เกณฑ์การประเมนิมาตรฐานความมัน่คง
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์ของ	ชสอ.	และ	3.	เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ	ชสอ.
	 ในนามของคณะกรมการด�าเนินการ	ชุดที่	44	ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสหกรณ์	และคณะกรรมการ
เป็นอย่างดี

ทุกฝ่ายในขบวนการสหกรณ์	เพื่อสรุปและน�ามาปรับหาจุดร่วม	เป้าหมายคือสหกรณ์ต้องก้าวต่อไปให้ได้อย่างมั่นคง	
	 2.	 การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์		จะด�าเนินการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ	ให้เนื้อหามีความทันสมัย	มีคุณภาพ	จัดการอบรมอย่าง
เข้มข้น	เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	
	 3.	 หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์	ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์มีอัตราหนี้สินต่อคนเพิ่มมากขึ้น	สหกรณ์ต่าง	ๆ 	ควรจะจัดสมดุลระหว่างหนี้สิน
และเงนิออม	เพิม่สดัส่วนการออม	ลดปัญหาหนีส้นิของสมาชกิ	และยงัเป็นการช่วยเพิม่สภาพคล่องให้กบัสหกรณ์		ป้องกนัวกิฤตทางการเงินท่ีอาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคต	เมื่อถึงวันเกษียณสมาชิกควรจะได้มีเงินออมเหลือไว้ใช้มากกว่ามีแต่หนี้สิน
	 ต่อจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง	 “ผลกระทบของเกณฑ์การก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
สมาชิก”		โดย	นายปรเมศวร์	อินทรชุมนุม	รองอธิบดีอัยการส�านักงานคดีอาญา	รศ.ทพ.สุรินทร์	สูอ�าพัน	ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์
คณะทนัตแพทย์ศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล	จ�ากดั	นายรุง่โรจน์	สรวฒุพิบิลูย์	นกัวชิาการสหกรณ์ช�านาญพเิศษ	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	และ	นายอนนัต์ 
ชาตรูประชีวิน	 คณะท�างานจัดท�าข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์	 ด�าเนินการเสวนา 
โดย	ดร.ธาน	ีก่อบญุ	สรปุการเสวนาครัง้นีเ้พือ่ท�าความเข้าใจและแจ้งความคบืหน้าให้ผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรพัย์ต่างๆรบัทราบในเร่ืองของการด�าเนนิการ 
จดัท�าเกณฑ์การก�ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์	ผลกระทบต่อชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	จ�ากดั	และสหกรณ์
ออมทรัพย์ต่างๆ	ในมมุมองด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	และได้ทราบมมุมองของทางราชการ	รวมทัง้รบัฟังความคดิเหน็ของผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรพัย์
ที่มีต่อเกณฑ์การก�ากับดูแลฯ	ซึ่งผ่าน	ครม.แล้วเมื่อวันที่	7	มีนาคม	2560	เพื่อที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	จะได้ประมวล
สรุปความคิดเห็นน�าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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	 ดิฉัน	 นางณัฐพิมล บุญเกิด	 เลขทะเบียนสมาชิก	 009201	 
สังกัด	พนง.มหาวิทยาลัย	วชพ.	บรรจุเป็นข้าราชการ	ปี	พ.ศ.	2547	หลังจาก 
ได้มาปฏิบัติงานท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 ประมาณ	 3	 เดือน	 
เพ่ือนร่วมงานได้ชกัชวนให้สมคัรเป็นสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล	
จ�ากัด	และให้ค�าแนะน�าถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ว่ามีเงินปันผล
จากการถือหุ้น	 และเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้	 รวมถึงสวัสดิการต่างๆ	 
ก็เลยสนใจจึงสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547		ปัจจุบันเป็นสมาชิกมาแล้ว	
13	ปีเศษ	ได้รับสวัสดิการต่างๆ	มากมาย	เช่น	ทุนการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือ
ประสบอุทกภัย	 เงินช่วยเหลือกรณีบิดาเสียชีวิต	 และทุกคร้ังที่มีความจ�าเป็น 
ด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเร่ืองซ่อมแซมท่ีพักอาศยั	ค่าเล่าเรียนบตุร	กจ็ะใช้บรกิาร
เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ด้วยการบริการที่รวดเร็ว 
และไม่ยุง่ยาก	แถมคดิดอกเบีย้ในอตัราต�า่กว่าธนาคาร	และมเีงินเฉลีย่คืนให้ทกุปี 
ก็คิดว่าการกู้เงินกับสหกรณ์ดีกว่าการกู้จากธนาคารพาณิชย์มาก	
	 ดิฉันมีประสบการณ์การกู ้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง	 ต้องเตรียม
เอกสารในการยื่นกู้หลายอย่าง	ไหนจะของคนกู้และของคนค�้า	ไปมาหลายครั้ง 
กว่าจะเรียบร้อย	 พอท�าเรื่องกู้เรียบร้อยกลับมานั่งคิดจ�านวนเงินที่ต้องส่งคืน 
พร้อมดอกเบ้ียก็คิดว่าเราต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่าจ�านวนเงินที่กู ้เสียอีก	 
เม่ือคิดเปรียบเทียบกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 
แล้วเปลี่ยนใจมาใช้บริการของสหกรณ์ฯ	ของเราดีกว่า
	 ยกตัวอย่าง	เมือ่คร้ังท่ีดิฉันได้น�าโฉนดท่ีดินมาท�าเร่ืองกูเ้งนิกบัสหกรณ์
ก็ได้จ�านวนเงินกู้ไม่ต่างจากธนาคารเลย	 แถมระยะเวลาในการท�าเรื่องต่างๆ	 
ก็ไม่นาน	 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ก็ให้บริการอย่างดีและรวดเร็ว	 ต่างกับขั้นตอน
การกูเ้งินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีต้่องใช้เวลานาน	เสียอตัราดอกเบ้ียสูง
และไม่มเีงินเฉล่ียคนืเหมอืนกบัสหกรณ์	สหกรณ์จึงเป็นทางเลือกหนึง่ทีใ่ห้ความ
ช่วยเหลือ	เมื่อมีความเดือดร้อน	และเป็นทางเลือก	ที่ดีมากด้วยค่ะ	
	 ดฉินัมคีวามยนิดทีีไ่ด้เป็นสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัย์วชิรพยาบาล	
จ�ากัด	มากค่ะ

บทความจากใจ
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	 พบกันอีกแล้วนะคะ	 กับดาวพราวแสงของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ซึ่งฉบับนี้สหกรณ์ภูมิใจ 
น�าเสนอความส�าเร็จในชวีติของสมาชกิ	ในการใช้บรกิารสหกรณ์	ทัง้ด้านเงนิกู	้การสนบัสนนุทนุการศกึษา	และการเก็บออม 
จนท�าให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และเตรียมพร้อมของชีวิตหลังเกษียณ	มารู้จักกับดาว............................	ฉบับนี้กันค่ะ
 คุณเฉลา ดีประเสริฐ เลขทะเบียนสมาชิก 004124	 ได้เล่าถึงชีวิตในอดีตที่ผ่านมา.........................ก่อนที่
จะสุขสบายในปัจจุบันว่า	 เมื่อปี	 2550	 สามีต้องรับภาระหนี้สินในฐานะผู้ค�้าประกันเป็นจ�านวนเงินกว่าสองแสนเศษ	 
และได้ผ่อนช�าระให้สหกรณ์เดือนละ	1,500.00	บาท	ท�าให้ครอบครัวเดือดร้อนทางการเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัวลดลง	
การใช้จ่าย	ต้องประหยัด	คุณเฉลา	จึงได้บรรเทาความเดือดร้อนโดยใช้บริการด้านเงินกู้ของสหกรณ์ตลอดมา	เพื่อใช้จ่าย
ในครอบครัวและการศึกษาของบุตร
	 จนกระท่ังในปี	2558	บุตรชายคณุเฉลา	ได้ท�างานบรรจเุป็นลกูจ้างประจ�าทีโ่รงพยาบาลสิรนิธร	ส�านกัการแพทย์ 
คุณเฉลาให้ลูกชายสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์	 เป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ	 1	 ปี	 ก็ให้บุตรชายกู้พิเศษให้โดยน�าที่ดิน 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 มาจ�านองกับสหกรณ์และน�าเงินไปสร้างบ้าน	 โดยหวังว่าบั้นปลายชีวิต	 (ชีวิตหลังเกษียณ)	
คุณเฉลาจะใช้ชีวิตที่บ้านหลังนี้	
													ท้ายสุดคุณเฉลา	ได้กล่าว	“ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ท�าให้ชีวิตมีวันนี้”

ดาว (พราวแสง) สหกรณ์

ดาว
พราวแสง

ครอบครัวคุณเฉลา  ดีประเสริฐ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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กิจกรรมสหกรณสัญจร ประจําปบัญชี 2560 

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ 

เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 

โรงพยาบาลกลาง เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลราชพิพัฒน เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

โรงพยาบาลตากสิน 

เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 

กิจกรรมสหกรณ์สัญจร ปีบัญชี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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ปีบัญชี 2560

1. สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐาน จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย จ�ากัด

2. ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ ระดับ BBB+ (Triple Plue) จาก 

 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

3. ผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2015

คณะผู้จัดท�า - คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์

โทร : 02-241-8111 Fax: 02-241-3451  Website: www.vajiracoop.com

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
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